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KOPLAMPEN OP ACCU | IXON-SERIE

IXON ROCK
Highend ontmoet design: De oplaadbare koplamp
in de nobele aluminiumbehuizing levert op de
maximale stand 100 lux en voldoet aan de hoogste
eisen voor breedte, verte en homogeniteit.

JOUW ROTS
IN DE
DUISTERNIS.

HOOGSTE STAND

100
LUX

Drie verlichtingsniveaus:
| 100 lux in de hoogste stand (> 2,5 h)
| 50 lux in de middelste stand (> 6 h)
| 15 lux in de laagste stand (~ 25 h)
| Praktisch design-element:
| de laadtoestand-indicatie met vijf leds

aan de zijkant: 100% – 80% – 60% enz.
| Opladen via USB – met meegeleverd

laadaccessoire in drie uur compleet opladen.
| Overdag kan de koplamp als USB-powerbank

voor mobiele apparaten dienen en stelt in volgeladen toestand 1500 mAh ter beschikking.
| Draai-klik stuurstanghouder voor ø 22 – 32 mm
| Gewicht: 160 g

Met indicatie van de laadtoestand aan zijkant:
1 led = 20 % | 5 leds = 100 %

Inkl. draai-klik stuurstanghouder

Typ 198

Powerbank
met mini-USB

E-BIKE-KOPLAMP | GROOT LICHT

IQ-XL

DIMLICHT

GROOT LICHT
MET EXTRA BREDE LICHTSTRALING

300

NIEUW! DE FELSTE
GROOTLICHT-KOPLAMP
VOOR E-BIKES

250

LUX

LUX

IQ-XM
HET GROOTLICHT-WONDER
VOOR E-BIKES.

GROOT LICHT

DIMLICHT

120

170

LUX

LUX

| Voor e-bikes
| Behuizing uit aluminium
| 120 lux dimlicht
| 170 lux groot licht
| Groot lichtveld met complete

verlichting van het nabij-bereik
| Ergonomische bedientoets

voor montage op de stuurstang
| Voor e-bikes (9-48 V gelijkspanning,

Typ 168

minimaal 16 W vermogen)
| Opschroefbare frontreflector
| Goedgekeurd conform meest recente
StVZO (Duitse wegenverkeerswet)
| Gewicht: 125 g

Typ 169

IQ-XS highbeam
NIEUW! KLEIN. FIJN. FEL.
NU MET GROOTLICHT.

DIMLICHT

GROOT LICHT

100

150

LUX

| Voor e-bikes
| Behuizing uit aluminium
| 100 lux dimlicht, 150 lux grootlicht
| Groot lichtveld met complete verlichting
| 300 lux dimlicht

300 lux bij dimlichtmodus Ver, breed en homogeen straalt het ruime
lichtveld tot exact aan de licht-donkergrens. Door eenvoudig drukken
op de toets aan het stuur worden grenzen overschreden: met 250 lux
straalt het grootlicht nog breder en verder.

van het nabij-bereik

| 250 lux groot licht

| Opschroefbare frontreflector

| Voor e-bikes (11-48 V gelijkspanning,

| Zijwaartse verlichting voor hoge veiligheid

|
|

Natuurlijk voor gebruik op de weg goedgekeurd. Voor e-bikes met
trapondersteuning tot 25 km/h

|

Exclusief voor OEM-fabrikanten verkrijgbaar: modellen voor snelle e-bikes.

|

minimaal 16 W vermogen)
Behuizing uit aluminium
Ergonomische bedientoets voor
montage op de stuurstang
Goedgekeurd conform meest recente
StVZO (Duitse wegenverkeerswet)
Gewicht: 225 g

| Ergonomische bedientoets voor

montage op de stuurstang
| Voor e-bikes (9-48 V gelijkspanning,

minimaal 11 W vermogen)
| Goedgekeurd conform meest recente
StVZO (Duitse wegenverkeerswet)
| Gewicht: 120 g

Typ 167H

LUX

KOPLAMPEN | DYNAMO OF E-BIKE

ACHTERLICHT | DYNAMO OF E-BIKE

IQ-XS friendly

SECUZED

NIEUW! KLEIN. FEL. DUURZAAM.

MIT DE KLEINSTE Z-REFLECTOR OP DE MARKT

Busch + Müller wordt milieu-friendly! Een van de vele
dingen, waarmee dat gaat, is de IQ-XS friendly – de eerste
koplamp met een behuizing uit aardolievrij kunststof, dat
100 % restloos composteerbaar is.

Typ 516711G

Een felle lichtkrans, samengesteld uit tien losse leds. Zo plat,
klein en licht als nooit tevoren. Nieuw ontwikkelde prismatechnologie zorgt ervoor, dat de straler de nodige reflectorwaarden voor “Z” levert – en tegelijk de kleinste Z-reflector op de
markt is.

| Baseert op onze geliefde IQ-XS
| Kunststofbehuizing composteerbaar
| Verpakking uit graspapier
| 80 lux

| Extreem compacte constructie

| Met opschroefbare frontreflector

| Voldoet aan alle voorschriften m.b.t. actieve en passieve

verlichting achter.

| Voor voeding met dynamo: sensorgestuurde

leds voor dagrijlicht, AAN-/UIT-schakelaar,
standlicht (type 516711GRTSNDI)
| Voor e-bikes (6-42 V gelijkspanning): sensorgestuurde
leds voor dagrijlicht (type 516711GR42TS)
| Gewicht 90 g

| Geschikt voor montage op spatbord, zadelsteun en stang
À propos friendly: voor wie zich over milieu-onvriendelijke blisterverpakkingen ergert, kunnen wij in het vooruitzicht stellen, dat wij deze soort verpakking
in enkele stappen door papieren doosjes zullen vervangen. En niet alleen dat:
voor alle verpakkingen gaan wij in de toekomst kartonnetjes toepassen die uit
FSC-gecertificeerde en dus duurzame bosbouw stammen.

| Glijsokkel, hoek traploos instelbaar
| Dynamo-versie met standlicht (type 333ALK)
| Voor e-bikes (5-15 V gelijkspanning – type 333ALDC)
| Gewicht: 33 g

Montage op spatbord

Montage op zadelsteun of stang

DOPP

TOPLIGHT LINE

TOEBEHOREN | STUURSTANGHOUDER

NIEUW! KLEIN. SYMPATHIEK. FEL.

NIEUW! ACHTERLICHT MET SENSORGESTUURDE
REMLICHTFUNCTIE.

NIEUW! EENARMIGE ALUMINIUMSTUURSTANGHOUDER 470LHA

® brex

| Extreem compacte eenvoudige koplamp
| Lenzentechnologie brengt goed 35 lux op de weg.
| Met opsteekbare frontreflector

Typ 323KSB

Typ 151

E-bike

Leds voor dagrijlicht

Standlicht

AAN-/UIT-schakelaar

| Gewicht: 80 g

DOPP
N

151RN

N plus

151RNDI

T senso plus

151RTSNDI

E

151R42/6


 
  



Echte remlichtfunctie conform recente StVZO (Duitse wegenverkeerswet):
Brandt extreem fel met ong. 55 candela. Remlicht werkt zonder dat een
verbinding met de remhendel moet worden gelegd. Sensor herkent de
snelheidsvermindering. Bij volremming brandt het achterlicht bijzonder
opvallend pulserend, zodat het het achterop rijdend verkeer wordt gewaarschuwd *.

| Praktische, chique, stabiele, eenarmige

| Voor e-bikes (6-50 V gelijkspanning)

| Voor stuurstangdiameter

| Voor bagagedrager: montageafmeting 50 mm
| Gewicht: 50 g

* Deze functie is pas
na verlening van de
vereiste goedkeuring
leverbaar.

aluminium-stuurstanghouder
25,4 mm, 31,8 mm of 35 mm
| Gewicht: 40 g

Originele grootte Het kleinste
achterlicht, dat voor gebruik op
de weg is goedgekeurd. [my:],
uitspraak: muu.

Busch + Müller KG | 58540 Meinerzhagen, Germany | Tel. +49 (0) 23 54-91 5-6000 | info@bumm.de | www.bumm.de

1512004397|1120 Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Het miniatuur led-fietsachterlicht [my:]
heeft een van de gerenommeerdste
designprijzen gewonnen. Bij het German
Design Award 2020 is als „Winner“
gepremeerd.

